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Nykypäivän faucilainen draama:  

kaupankäyntiä paholaisen kanssa 

 

TOIMEENPANOYHTEENVETO 

PLANDEMIA-rikosten oikeudenkäyntiä varten | Tri David E. Martin 

 

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli: https://prosecutenow.io/   
Suomennos | Nina Kristiina Honkanen https://www.ninakhvideos.com/  

 

TARKOITUKSEMME 

Tämä toimeenpanoyhteenveto tarjoaa lyhyen katsauksen rikollisjärjestön törkeään toimintaan ja sen räikeään 

yritykseen riistää ja saada hallintaansa koko ihmiskunta. Se on tavoitellut tätä päämäärää luomalla patentoituja 

bioaseita, joita on markkinoitu uusina viruksina ja rokotuksina ... joita he ovat kutsuneet maailman terveystakuuksi 

2000-luvulla – heidän itsensä nimittämänä ”Rokotuksen vuosikymmenenä”. Tässä toimeenpanoyhteenvedossa 

yksityiskohtaisesti selitetyt faktat ovat osa julkista asiakirjaa ja vastaavat tässä kontekstissa ensisijaista 

lähdeaineistoa. 

Tapahtumien kronologisen aikajanan, apudokumenttien ja tämän rikollissyndikaatin yksittäisten ja korporatiivisten 

osallistujien esiin tuomisen tarkoituksena on näiden asiaan sotkeutuneiden tahojen anonymiteetin suojan 

purkaminen, heidän henkilöllisyytensä paljastaminen ja heidän rikostensa yksityiskohtainen selvittäminen, rikosten, 

joita he ovat tehneet saadakseen kaupallista hyötyä ja poliittista valtaa. 

Miksi? Tarkoituksenamme on syyttää heitä näistä rikoksista, saada oikeutta, ja hankkia rahallista helpotusta niille 

miljoonille ihmisille, jotka ovat vammautuneet tai kuolleet heidän käsissään. Tämä käsittämätön vääryys on 

seurausta näiden henkilöiden ja organisaatioden rikollisesta toiminnasta, jolla he voimakeinoin pakottivat koko 

maailman ottamaan kokeellisen injektion. Me edustamme, suojelemme ja puolustamme ihmiskuntaa ... teitä hyvät 

veljet ja sisaret, kanssaihmisemme maan päällä. 

Kaikki saamme rahat liittyen näihin syytteeseenpanoihin, annetaan heille, jotka ovat saaneet vammoja näiden 

rikosten seurauksena. 

Kaikkia rahoja, joita saamme toimintamme tukemiseen, käytetään yksinomaan pahantekijöiden tutkintaan ja 

syyttämiseen ja tuomaan oikeutta ja helpotusta vahinkoa saaneille. 

TAVOITE 

Välittömänä tavoitteenamme on organisoida ja vahvistaa sinun yksilöllistä ääntäsi ja kollektiivista kansalaisääntä 

vaaleilla valittujen osavaltion/valtion viranomaisten korvissa yhtä ainoaa tarkoitusta varten, nimittäin vaatia ja saada 

nimitetyiksi erityisiä syyttäjiä tekemään aloitteita ja rikoskanteita näitä pahantekijöitä vastaan. 
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NÄYTÖS I, KOHTAUS I 

Aika ja paikka:       

Kevät 2005, Yhdistyneet Kansakunnat (YK), Maailman terveysjärjestö (World Health Organisation, WHO), 

Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (Uniten Nations Children´s Fund, UNICEF), Geneve, Sveitsi 

Tapahtuma: 

Globaali immunisaatiovisio ja strategia 2006-2015 (Global Immunization Vision and Strategy, GIVS) -kokous 

Tarkoitus: 

Lanseerataan GIVS 2006-2015 |1| 

Näyttelijät: 

Lee-Jong Wook, WHO:n pääjohtaja (edustaen WHO:n ja Maailman terveyskokouksen (World Health 

Assembly, WHA) jäsenvaltioita); Ann N. Veneman, UNICEF:n toiminnanjohtaja (edustaen sen hallituksen 

johtokuntaa);|2| WHO ja UNICEF, jotka yhdessä luonnostelivat Globaalin immunisaatiovision ja strategian 

vuosille 2006-2015;|3| Globaali rokote- ja immunisaatioallianssi (Global Alliance for Vaccines and 

Immunization, GAVI)|4| ja sen rahoitusjaosto, Rokotusrahasto (The Vaccine Fund) 

Lausumat: 

”Me, (WHO/UNICEF) lanseeraamme ensimmäisen 10-vuotisen strategisen viitekehyksen immunisaation 

omaaman potentiaalin toteuttamiseksi....|5| 

 

 

_______________ 

|1| Globaali immunisaatiovisio ja strategia 2006-2015, julkaistu ja printattu lokakuussa 2005,  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69146/WHO_IVB_05.05.pdf;sequence=1 .  
|2| Id. s. 3. UNICEF:n toimeenpanevan johtokunnan jäsenmaat 1946-2021, katso 
www.unicef.org/executiveboard/media/6626/file/2021-EB_Composition-EN-2021.07.29.pdf   
|3| Id. katso |1|, Globaali immunisaatiovisio ja strategia (GIVS) 2006-2015, Toimeenpanoyhteenveto, s. 6.  
|4| GAVI:n päämaja on Washington DC:ssä, USA:ssa; Genevessä, Sveitsissä. “GAVI lanseerattiin v. 2000 rahoittamaan 
rokotteiden hankintaa ja levitystä maailman köyhimpiin maihin. GAVI perustettiin varhaisen jontokunnan kokouksessa 
Seattlessa 12.7.1999 (katso päätös GAVI/99.01) julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden, instituutioiden ja hallitusten 
liittoumana, mukaan lukien Bill & Melinda Gates -säätiö, UNICEF, Maailman pankki, WHO, rokotevalmistajat, kansalaisjärjestöt ja 
tutkimusta tekevät ja tekniset terveysinstituutit. Vuonna 2008 GAVI-allianssi, GAVI-rahasto (Yhdysvalloissa sijaitseva 
kansalaisjärjestö) ja GAVI-säätiö organisoitiin uudelleen GAVI-allianssi-brändin alaisuuteen käyttäen GAVI-säätiön oikeudellisten 
asioiden hallintajärjestelmää (legal platform). Tämä oikeusentiteetti, GAVI-allianssi, on Sveitsin lain alainen, kansainvälisen 
instituutin statuksen omaava säätiö, jolla on Yhdysvalloissa julkisen avustusorganisaation status.” 
https://www.who.int/phi/documents/gavi_alliance.pdf?ua=1, linkki ei toimi, joten katso https://www.gavi.org/our-
alliance/governance/legal-structures ). “GAVI-allianssin johtokunta on ylin hallintoelin. Sen muodostavat: neljä pysyvää jäsentä, 
WHO, UNICEF, Maailmanpankki ja Bill ja Melinda Gates -säätiö; GAVI-allianssin toimitusjohtaja (ei-äänestävä); yhdeksän 
itsenäistä henkilöä; ja edustajan paikat kehitysmaiden (5) ja teollisuusmaiden (5) hallituksille; rokoteteollisuudelle kehitysmaissa 
(1) ja teollisuusmaissa (1); tutkimus- ja teknisissä instituuteissa (1); ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa (1)”. Id.  
 
|5| Globaalin rokottamissuunnitelman luonnos (Draft Global Vaccine Action Plan), s. 1, kappale 2, 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf; katso myös 2; Maailman terveysjärjestö. Globaalin 

immunisaatiostrategian luonnos (Draft Global Immunization Strategy)  [WHA 58.15, agenda kohta 13.8 ]. Geneve, Sveitsi: 

Maailman terveysjärjestö; 2005. Katso Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto. UNICEF:n toimeenpanevan johtokunnan 
päätös 2005/7, sivut 80-82. UNICEF/WHO Globaali immunisaatiovisio ja strategia. New York, NY: Yhdistyneiden kansakuntien 
lastenrahasto; 2005. Saatavilla tästä http://www.unicef.org/about/execboard/files/2005-7_UNICEF_WHO.pdf . 
 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69146/WHO_IVB_05.05.pdf;sequence=1
http://www.unicef.org/executiveboard/media/6626/file/2021-EB_Composition-EN-2021.07.29.pdf
https://www.who.int/phi/documents/gavi_alliance.pdf?ua=1
https://www.gavi.org/our-alliance/governance/legal-structures
https://www.gavi.org/our-alliance/governance/legal-structures
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf
http://www.unicef.org/about/execboard/files/2005-7_UNICEF_WHO.pdf
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”Tämän immunisaatiovision toteuttamiseksi tarvitaan valvonnan, tarkkailun ja arvioinnin vahvistamista ja 

massiivisen datan sovellusta ohjelman hallinnointia varten.... Immunisaatio pysyy keskeneräisenä 

agendana....|6| 

”Nykypäivän enenevästi keskenään riippuvaisessa maailmassa yhdessä toimiminen kansanterveydellisesti 

tärkeiden, rokotteilla estettävien tautien estämiseksi ja valmistautuminen mahdollisiin pandeemista 

potentiaalia omaavien tautien ilmaantumiseen, tulevat edesauttamaan merkittävästi globaalin terveyden ja 

turvallisuuden parantamisessa.|7| 

”Hallitukset, WHO, UNICEF, rokotevalmistajat ja tutkimuslaitokset näkevät parhaillaan vaivaa tukeakseen 

kansallisten valmiussuunnitelmien kehittämisessä ja maailmanlaajuisen influenssarokotetuotannon 

kapasiteetin laajentamisessa, johon kuuluu työskentely pandeemista potentiaalia omaavia viruskantoja 

vastaan suunnitellun uuden rokotteen kehittelemiseksi.”|8| (Korostus on lisätty.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 
|6| Globaali immunisaatiovisio ja strategia 2006-2015 (Global Immunization Vision and Strategy 2006-2015), 
Toimeenpanoyhteenveto, s. 6. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69146/WHO_IVB_05.05.pdf;sequence=1. GIVS 
2006-2015 käyttää termiä ”valvonta” 84 kertaa ohjelma-asiakirjassaan. Kaikista immunisaatioon liittyvien asioiden käytännöistä 
ja strategioista tulee WHO:n toimivallan alaisia: ”Päätetty politiikka, strategiat ja käytännöt perustuvat siihen dataan, jota 
saadaan operatiivisesta tutkimuksesta, valvonnasta, seurannasta ja arvioinnista, tautitaakan ja vaikutusten arvioinneista ja 
taloudellisista analyyseistä ja samanlaisissa tilanteissa olevien maiden oppimien asioiden ja kokemusten jakamisesta. Id. s. 16. 
|7| Id. s. 17. 
|8| Id. s. 24. 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69146/WHO_IVB_05.05.pdf;sequence=1
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NÄYTÖS I, KOHTAUS II 

Aika ja paikka: 

Vuonna 2006, Massaschusettin teknologiainstituutti (MIT), Cambridge, MA 

Tapahtuma: 

MIT:n kirjasto, teknisten raporttien kokoaminen tukemaan Sloan-säätiön tutkimusta DNA:n 

syntetisoimisesta ja hallintopoliittisista vaihtoehdoista |9| 

Tarkoitus: 

Synteettisen genomiikan valmistelupapereita: riskit ja hyödyt tieteessä ja yhteiskunnassa. |10| Tri Ralph 

Baric piti esityksen koronaviruksen muokattavuudesta biologisen sodankäynnin vaikuttavana aineena ja 

kilpailusta vapaiden markkinaosuuksien aikaansaamisesta vuosiksi eteenpäin |11| loukaten Yhdysvaltojen 

lakia (USC) 18, pykälää 175 (koskien biologisiin aseisiin liittyviä kieltoja)|12| ja USC 15, pykälää 8 (koskien 

tuontikaupan estämistä laittomien rahastojen kautta).|13| 

Näyttelijät: 

Ralph Baric, MIT, Sloan-säätiö 

Lausumat: 

“Virukset ihmisissä, eläimissä ja kasveissa ... ovat ... potentiaalisia massatuhoa aiheuttavia aseita  

ihmisväestöille, kriittisille kasvi- ja eläinperäisten elintarvikkeiden lähteille, ja kansantalouksille.... Biologisen 

sodankäynnin (biological warfare, BW) vaikuttavat aineet ovat mikro-organismeja tai myrkkyjä, joiden 

tarkoituksena on vihollisen tappaminen, vahingoittaminen tai toimintakyvyttömäksi tekeminen, pelon 

lietsominen ja kansantalouksien tuhoamiminen..... Tässä raportissa käsitellään rekombinantin ja synteettisen 

|14| DNA:n potentiaalista käyttöä rekombinanttien, biologiseen sodankäyntiin sopivien virusten uudelleen 

henkiin herättämiseksi ja potentiaalia muuttaa virusten tautia-aiheuttavia ominaisuuksia pahoja tarkoituksia 

varten.|15| 

”Määritetyt infektoivat sekvenssit on dokumentoitu, ja metodit on raportoitu kirjallisuudessa. Monien 

luokan IV virusten [mukaanlukien koronavirukset] infektoivat genomit on ostettavissa ja tarve koulutetulle 

henkilökunnalle vähenee minimiin. Tänä päivänä, ... koronaviruksen genomi [voidaan ostaa] vähemmällä 

kuin 40 000 dollarilla.... On ymmärrettävää, että tekniikan edistyminen seuraavan vuosikymmenen aikana 

_______________ 

|9| https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/39141 
|10| https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/39658   
|11| Tri Baric ja Yhdysvaltojen puolustusministeriö käyttivät yli 45 miljoonaa dollaria kasvattaakseen CoV:n ja sen kimeeristen 
johdannaisten myrkyllisyyttä. NIH:n rahoitus Baricille, 1991-2021, katso https://grantome.com/search?q=baric. 
|12| Katso alla, fn 68. 
|13| Katso alla, fn 67.  
|14| “On haastavaa määritellä synteettinen biologia yksiselitteisesti, jopa itse alan eri toimijoille. Sen sijaan, että synteettinen 
biologia muodostaisi tiukasti määritellyn alan, sitä voidaan parhaiten kuvata tekniikan alaan liityväksi lähestymistavaksi 
rationaalisesti suunnitella ja valmistaa biologisia yhdisteitä, toimintoja ja organismeja, joita ei löydy luonnosta, tai uudelleen 
muotoilla olemassa olevia biologisia osia ja järjestelmiä uusia toimintoja varten”. König, Harald et al. ”Synthetic genomics and 
synthetic biology applications between hopes and concerns (Synteettinen genomiikka ja synteettisen biologian sovelluksia 
toivon ja huolien välissä)”. Current genomics vol. 14,1 (2013): 11-24. doi:10.2174/1389202911314010003; 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3580775/.  
|15| Baric RS. 2006, Pohjois-Carolinan Chapel Hill -yliopisto, Synthetic Viral genomics (Synteettinen viraalinen genomiikka). 
Working Papers for Synthetic Genomics: Risks and Benefits for Science and Society (Synteettisen genomiikan valmistelupapereita: 
riskit ja hyödyt tieteessä ja yhteiskunnassa), sivut 35-81. Garfinkel MS, Endy D, Epstein GL, Friedman RM, editoijat. 2007, s. 36. 
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/39652/Baric%20Synthetic%20Viral%20Genomics.pdf  
 

https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/39141
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/39658
https://grantome.com/search?q=baric
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3580775/
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/39652/Baric%20Synthetic%20Viral%20Genomics.pdf
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saattaa tuoda jopa isoja virusgenomeja kaupallisesti saataville pätevien tutkijoiden, mutta myös 
bioterroristien käytettäväksi. |16|,|17| 
 
”Käyttämällä kasvavaa genomisekvenssien ja tunnettujen taudinaiheuttamiskykyisten geenien tietokantaa, 

hyvänlaatuinen virusgenomi voitaisiin muuntaa tappavammaksi yhdistelmäksi pahoja tarkoituksia 

varten.|18| (Korostus on lisätty). 

”Ymmärtämällä lepakosta lähtöisin olevan koronaviruksen, uuden eläimessä esiintyvän viruksen riskin, 
lepakosta lähtöisin olevat Covid-virukset ovat merkittävä uhka globaalille terveydelle ja 
ruokaturvallisuudelle. Edellisessä R01:ssä huomasimme, että lepakot eteläisessä Kiinassa tarjoavat 
epätavallisen SARSr-CoV-virusten |sic| monimuotoisuuden, ja jotkut näistä viruksista voivat käyttää ihmisen 
ACE-2-reseptoria päästäkseen sisään soluihin. Ne voivat infektoida humanisoituja hiirimallinnuksia 
aiheuttaen SARS:n kaltaisen taudin ja väistää tarjolla olevat hoidot tai rokotteet....toisaalta on olemassa 
moninaisia SARSr-CoV-viruksia |sic|, joilla on kaikki SARS-CoV-genomin geneettiset elementit, ja toisaalta on 
serologisesti tunnistettu altistus lähistöllä asuvissa ihmisissä”. |19| (Korostus on lisätty). 

_______________ 

|16| Id. s. 62. https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/39652/Baric%20Synthetic%20Viral%20Genomics.pdf ; katso 
myös alla fn. |18| liittyen synteettisten, kimeeristen organismien käyttöön bioterrorismitoiminnassa. 
|17| Peter Daszak, videoleike koronaviruksista saatavien piikkiproteiinin muuntamisesta ”todellisiksi tappajiksi”.  
https://www.c-span.org/video/?c4966587/user-clip-peter-daszak-describes-colleagues-china-manipulating-viruses 
|18| Id. s. 66. Kerrotaan Baricin koronaviruksen ja synteettisten kimeeristen luomusten tutkimushistoria. Esimerkiksi, katso 
Yount B, Roberts RS, Lindesmith L, Baric RS., Rewiring the severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) 
transcription circuit: engineering a recombination-resistant genome (Vakavan akuutin hengitystieoireyhtymän aiheuttavan 
koronaviruksen (SARS-CoV) transkriptiopiirin uudelleenkytkentä: rekombinaatiolle resistantin genomin rakentaminen). Proc Natl 
Acad Sci U S A. 2006 Aug 15;103(33):12546-51. doi: 10.1073/pnas.0605438103. Epub 2006 Aug 4. PMID: 16891412; PMCID: 
PMC1531645. Artikkelin tiivistelmästä voidaan lukea: “Elävää virusta sisältävät rokotteet tarjoavat merkittävän suojan useita 
vahingollisia ihmis- ja eläintauteja vastaan, mutta paluu takaisin mutaation ja rekombinaation kautta luotuun 
taudinaiheuttamiskykyyn on vähemmän kiinnostava. Käyttämällä vakavan akuutin hengitystieoireyhtymän aiheuttavaa 
koronavirusta mallina, rakensimme erilaisen transkriptiota säätelevän piirin ja eristimme rekombinanttiviruksia. 
Transkriptioverkosto sai aikaan tehokkaan viraalisten transkriptien ja proteiinien ilmentymisen, ja rekombinanttivirukset 
replikoituivat villityyppi (WT) -tasoille. Sitten rakennettiin rekombinanttigenomeita, joilla oli villityyppi- ja mutanttisäätely-piirien 
yhdistelmiä, kuvastaen luonnossa mahdollisesti esiintyviä viruksia. Vaikka elinkelpoisia viruksia voitaisiin helposti eristää 
villityyppi- ja rekombinanttigenomeista, joilla on homogeenisia transkriptiopiirejä, kimeerit, joilla oli sekalaisia säätelyverkostoja, 
olivat jatkuvasti tappavia, koska elinvoimaisia kimeerisiä viruksia ei oltu eristetty. Mekaanisesti, sekalaiset säätelypiirit edistivät 
tehotonta ali-genomista transkriptiota sopimattomista alkuasemista, minkä seurauksena syntyi lyhennettyjä avoimia  
lukukehyksiä (ORF) ja tehokkaasti vähentynyttä virusten rakenteellista proteiini-ilmentymistä. Rakentamalla keskenään 
kommunikoivien alleelien säätelytranskriptioverkostoja, saadaan viruksen genomissa menestyksekkäästi aikaan geneettisiä 
ansoja, jotka ovat tappavia RNA-rekombinantti-jälkeläisviruksissa. Katso myös Becker M M, Graham R L, Donaldson E F, Rockx B, 
Sims A C, Sheahan T, Pickles R J, Corti D, Johnston R E, Baric R S, Denison M R., Synthetic recombinant bat SARS-like coronavirus 
is infectious in cultured cells and in mice (Synteettinen, lepakossa esiintyvä, SARS:n tapainen rekombinantti-koronavirus on 
tartuntavaarallinen soluviljelmissä ja hiirissä). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008;105:19944–19949. 
|19| https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI110964-06 ; katso myös König, Harald et al. “Synthetic genomics and synthetic 
biology applications between hopes and concerns (Synteettinen genomiikka ja synteettisen biologian sovelluksia toivon ja 
huolien välissä).” Current genomics vol. 14,1 (2013): 11-24. doi:10.2174/1389202911314010003. “Kimeeristen antigeenien 
kehittäminen on esimerkkinä suhteellisen yksinkertaisesta menettelytavasta, jolla rakennetaan uusia työkaluja diagnosoida 
taudinaiheuttajia (esim. Lymen tauti) liittyen DNA-synteesiin. Melko monimutkaisia DNA-synteesi- ja genomin kokoamis -
tekniikoita on käytetty luomaan kokonaisia virusgenomeja ja osoittamaan vastaavien virusten etiologiset ja patogeneettiset 
mekanismit, mukaan lukien virukset, jotka aiheuttivat vuoden 1918 influenssapandemian tai ovat vastuussa SARS:sta. Samalla 
tavalla, tällaista synteettisen genomiikan teknologiaa voidaan hyödyntää alulle panemaan satoja emäsparimuutoksia 
kodonipareissa, jotta voidaan tuottaa vaimennettuja virusrokotteita tietokoneavustetun rationaalisen muotoilun avulla.... Vaikka 
paljon bioteknologiaan liittyvää tietoa ja erityisosaamista on todennäköisesti jo levinnyt maailmanlaajuisesti, viimeaikaiset 
tutkimukset erilaisiin arviointeihin biotieteen ja bioterrorismin alasta kehottavat uudelleen harkitsemaan ”synteettisten” 
ratkaisujen houkuttelevuutta ja käyttökelpoisuutta bioterrorismissa, erityisesti verrattaessa saatavilla oleviin ”matalan 
teknologian” ratkaisuihin. Kuitenkin viimeaikaiset kokeet, liittyen ohjattuun evoluutioon ja geenimuunteluun, tappavan 
lintuinfluenssaviruksen, H5N1:n, pisaratartunnasta freteillä (malli, jossa tutkitaan influenssan tarttuvuutta ihmisissä), ovat  
uudelleen elävöittäneet kiivaita keskusteluja bioturvallisuuden kannalta sensitiivisen datan julkaisuun liityvistä olosuhteista. 
 

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/39652/Baric%20Synthetic%20Viral%20Genomics.pdf
https://www.c-span.org/video/?c4966587/user-clip-peter-daszak-describes-colleagues-china-manipulating-viruses
https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI110964-06
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Vuonna 2005, Puolustusalan edistyneiden tutkimushankkeiden virasto (Defence Advanced Research Projects Agency, 

DARPA) ja Massachusettin teknologiatutkimuksen ja tekniikan instituutti (Massachusetts Institute of Technology 

Research and Engineering, MITRE) isännöi konferenssin, jossa Yhdysvaltojen puolustusministeriön (U.S. Department 

of Defence) aikeet olivat hyvin selkeät koskien Baricin kimeeritutkimuksen käyttöä. |20| 

 
 
 
 
 
 

Kuva 9. Pääkomponenttianalyysi-tekniikka (Principal Component Analysis Technique). 
 Eksoottisten SARS-CoV-piikkiproteiini-glykoproteiinien synteettinen uudelleenrakentaminen. 

 
 
 

KUVA 
 

Katso alkuperäinen englanninkielinen dokumentti s. 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
(ii) Mitä tulee toiseen uhkaan, joka on spesifisemmin yhteydessä synteettisen biologian syntymiseen, voi tulla vaikeammaksi, tai 
jopa mahdottomaksi määrittää laajasti geenimuunneltujen tai (oletus) kokonaan ”synteettisten” tulevaisuuden organismien 
riskejä, ottaen huomioon luovuttaja- ja vastaanottoaja-organismien samankaltaisuus. Tästä asiasta voi tulla merkittävämpi, kun 
synteettisen genomiikan ja synteettisen biologian alat kehittyvät, ja jää nähtäväksi, voivatko synteettisestä biologiasta peräisin 
olevat rajaamisstrategiat (mukaan lukien ksenobioottiset mekanismit) edesauttaa ratkaisemaan bioturvallisuuteen liittyviä 
ongelmia tulevaisuudessa. Riskiarvioinnin täytynee kenties siirtyä ennusteperusteisesta arvioinnista (enemmän) todelliseen 
testaukseen”. (Viitteet jätetty huomiotta). 
 
|20| Becker M M, Graham R L, Donaldson E F, Rockx B, Sims A C, Sheahan T, Pickles R J, Corti D, Johnston R E, Baric R S, Denison 
M R., Synthetic recombinant bat SARS-like coronavirus is infectious in cultured cells and in mice (Synteettinen rekombinantti, 
lepakossa esiintyvä SARS:n tapainen koronavirus on tartuntavaarallinen soluviljelmissä ja hiirissä). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 
2008;105:19944–19949 at p. 59. Katso https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2588415/ tai 
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0808116105  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2588415/
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0808116105
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NÄYTÖS I, KOHTAUS III 

Aika ja paikka:  

4.5.2009, WHO, Geneve, Sveitsi 

Tapahtuma: 

Kuukausi ennen H1N1-influenssan puhkeamisen julistamista pandemiaksi, WHO muutti ”pandemia”-termin 

määritelmää sivustollaan, korjaten määritelmää kuuden vuoden käytön jälkeen 

Tarkoitus: 

WHO laajentaa ”pandemia”-termin määritelmää koskemaan mitä tahansa virusta, jota vastaan ihmisellä ei 

ole immuniteettia, huolimatta mistään muusta mittarista 

Näyttelijä: 

WHO 

Lausumia:  

”Vuodesta 2003 alkaen, WHO:n Pandemiavalmius -kotisivulla oli ollut seuraava lausuma: ” Kyseessä on 

influenssapandemia silloin, kun ilmaantuu uusi influenssavirus, jota vastaan ihmisväestöllä ei ole 

immuniteettia, mikä johtaa useisiin samanaikaisiin epidemioihin maailmanlaajuisesti ja suunnattomaan 

määrään kuolemia ja sairautta”. Kuitenkin, 4.5.2009, hädin tuskin kuukausi ennen kuin H1N1-pandemia 

julistettiin, nettisivustoa muutettiin reaktiona CNN:n reportterin tiedusteluun. Ilmaus ”suunnaton määrä 

kuolemia ja sairautta” oli poistettu ja korjatulta nettisivulta voitiin lukea seuraavaa: ”Kyseessä on 

influenssapandemia silloin, kun ilmaantuu uusi influenssavirus, jota vastaan ihmisväestöllä ei ole 

immuniteettia”. Kuukausia myöhemmin, Euroopan neuvosto siteeraisi tätä muutosta todisteena siitä, että 

WHO muutti pandeemisen influenssan määritelmäänsä kyetäkseen julistamaan pandemian ilman, että 

heidän tarvitsi osoittaa H1N1-viruksen aiheuttaman taudin vakavuutta.|21|  

”Huoli kytköksistä WHO:n neuvonantajien ja teollisuuden välillä lisäsi löylyä |sic| epäilyksille kansallisilla ja 

kansainvälisillä tasoilla tehtyjen päätösten itsenäisyydestä ja asianmukaisuudesta. 

”Keskeistä tälle kiivaalle keskustelulle on ollut kysymys siitä, olisiko H1N1-influenssaa pitänyt lainkaan 

nimittää ”pandemiaksi”. Euroopan neuvosto ilmaisi vakavaa huolta siitä, että pandemian julistaminen tuli 

mahdolliseksi vain, koska WHO muutti influenssapandemian määritelmäänsä”. |22| (Viitteet on jätetty 

pois). (Korostus on lisätty). 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

|21| The elusive definition of pandemic influenza (Pandeemisen influenssan epäselvä määritelmä), Peter Doshi, Bulletin of the 
World Health Organization (WHO:n tiedote), s. 532; Bull World Health Organ 2011;89:532–538 | doi:10.2471/BLT.11.086173. 
Katso https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/  
|22| Id. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/
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NÄYTÖS II, KOHTAUS I 

Aika ja paikka: 

Toukokuu 2011, WHO, Maailman terveyskokous (World Health Assembly, WHA) ja YK, Geneve, Sveitsi 

Tapahtuma: 

64. Maailman terveyskokous (WHA) |23| 

Tarkoitus: 

Aletaan työstää Globaalin rokottamissuunnitelman luonnosta, |24| sitä rakennetaan edelleen Globaalin 

immunisaatiovision ja strategian 2006-2015 menestyksen siivittämänä, se saa työvälineekseen 

Influenssapandemiavalmiuden viitekehyksen, johon kuuluu WHO:n globaalin influenssavalvonnan ja 

influenssavaste-järjestelmän parantaminen ja vahvistaminen (”WHO GISRS”), |25| lanseerataan Rokotteiden 

vuosikymmen 2011-2020 (Decade of Vaccines, DOV)  

Näyttelijät: 

WHO, WHA, UNICEF, YK, GAVI, ja muut 

Lausuma: 

“Immunisaatio on, ja tulisi tunnustaa ydinkomponentiksi ihmisoikeudesta terveyteen ja se on myös yksilön, 

yhteisön ja hallituksen velvollisuus. . ... Hallitukset ja vaaleilla valitut viranomaiset ovat vastuussa 

tarpeellisesta lainsäädännöstä ja määrärahojen kohdentamisesta.”. |26| (Korostus on lisätty). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

|23| Microsoft Word - A64_R1_COV+PRELIMS-en.docx (who.int), katso https://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html  
|24| https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf. Katso fn 1. “Katso dokumentit A64/14 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_14-en.pdf  ja WHA64/2011/REC/2, kuudennen kokouksen 
yhteenvetokirjaukset, kappale 2, seitsemäs ja kahdeksas kokous, kappale 2”.  
|25| Id. kohdassa Annex 2, s. 76. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-en.pdf  
|26| Globaalin rokottamissuunnitelman luonnos, kappaleet 3 ja 35. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-
en.pdf 

 

https://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_14-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf
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NÄYTÖS II, KOHTAUS II 

Aika ja paikka: 

11.5.2012, New York 

Tapahtuma: 

65. Maailman terveyskokous (WHA) 

Tarkoitus: 

Globaalin rokottamissuunnitelman luonnoksen katselmus ja omaksuminen 

Näyttelijät: 

WHO, WHA, UNICEF, YK, ja muut 

Lausumat: 

“Viimeisin vuosisata oli … hoidon vuosisata. . .. Tämä vuosisata lupaa olla rokotteiden vuosisata. . ..  

Voimallinen askel tähän suuntaan on varmistaa, että Rokotteiden vuosikymmen -visio toteutuu. |27| 

”Nyt on aika osoittaa sitoutumista immunisaation täyden potentiaalin saavuttamiseksi. Tämän tilaisuuden 

kollektiivinen tunnustaminen on johtanut globaalin terveysyhteisön peräänkuuluttamaan Rokotteiden 

vuosikymmentä, niiden vaatimusten mukaisesti, jotka on kirjattu globaalia immunisaatiostrategiaa 

koskevaan resoluutioon WHA61.15.   

”Visio Rokotteiden vuosikymmenelle (2011-2020) koskee maailmaa, jossa kaikki yksilöt ja yhteisöt nauttivat 

elämästä rokotteilla estettävissä olevista taudeista vapaana. Rokotteiden vuosikymmenen missio on 

laajentaa, vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen, immunisaation hyöty kaikille ihmisille, huolimatta siitä, 

missä he ovat syntyneet, keitä he ovat, tai missä he asuvat”. |28| (Korostus on lisätty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

|27| Id. kappale 6. 
|28| Id. kappaleessa 4. 
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NÄYTÖS III, KOHTAUS I 

Aika ja paikka: 

27.3.2015, Washington D.C. 

Tapahtuma:  

Lääketieteellisen ja kansanterveydellisen valmiuden foorumi katastrofisia tapahtumia varten 

Tarkoitus: 

Valitetaan maailman haluttomuutta hyväksyä ”Rokotussuunnitelman vuosisataa” ja lainsäädännöllisesti 

toimeenpanokelpoisia immunisaatioita 

Näyttelijät: 

Peter Daszak, EcoHealth Allianssin puheenjohtaja |29| 

Lausumat: 

”Daszak toisteli, että ennen kuin tartuntatautikriisi on hyvin todellinen, tämänhetkinen ja hätätilan 

kynnyksellä, siitä ei useinkaan liiemmälti välitetä. Hän sanoi, että ylläpitääksemme rahoitusperustaa kriisin 

yli, meidän tulee lisätä yleisön ymmärrystä lääketieteellisten vastatoimien (medical countermeasures, MCM) 

tarpeellisuudesta, kuten yleisestä influenssarokotteesta tai yleisestä koronavirusrokotteesta. Media on 

avainasemassa, ja taloudellinen kannattavuus seuraa tätä hypetystä. Meidän tulee käyttää tätä hypetystä 

hyväksemme päästäksemme todellisiin kysymyksiin. Sijoittajat kyllä vastaavat, jos he näkevät tuotot 

prosessin lopussa, Daszak esitti”. |30| (Korostus on lisätty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

|29| Developing MCMs for Coronaviruses - Rapid Medical Countermeasure Response to Infectious Diseases (Lääketieteellisten 
vastatoimien kehittäminen koronaviruksia varten – Nopea lääketieteellinen vastatoimivaste tartuntatauteihin) - NCBI Bookshelf 
(nih.gov). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/  
|30| Id.    

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/
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NÄYTÖS III, KOHTAUS II 

Aika ja paikka: 

23.2.2016, New York, NY 

Tapahtuma: 

New Yorkin Lääketieteen Akatemia 

Tarkoitus: 

Kuvataan kimeerisen koronaviruksen luominen 

Näyttelijät: 

Peter Daszak, EcoHealth Allianssin puheenjohtaja 

Lausuma: 

”Jotkut näistä viruksista tulevat olemaan tappajia, jotkut eivät. Kuinka me saamme tämän aikaan viruksen 

sekvenssistä ei ole yksinkertaista. Joten, esimerkkinä, ensinnäkin, etsimme vain virusperheitä, joihin kuuluu 

viruksia, jotka ovat siirtyneet eläimistä ihmisiin. Joten, nyt rajoitimme jo etsintää. Sitten, kun saat viruksen 

sekvenssin, ja se näyttää kuin sukulaiselta ikävälle taudinaiheuttajalle, aivan kuten teimme SARS:n kanssa 

– löysimme muita koronaviruksia lepakoista – koko joukon niitä. Jotkut niistä näyttivät hyvin 

samanlaisilta kuin SARS. Joten, sekvensoimme piikkiproteiinin, proteiinin, joka tarttuu soluihin. Sitten me, 

no, minä en tehnyt tätä työtä, vaan kollegani Kiinassa tekivät sen, luot valehiukkasia, laitat sisään 

piikkiproteiineja noista viruksista, katsot tarttuvatko ne ihmissoluihin. Jokaisella askeleella siirryt 

lähemmäksi ja lähemmäksi tätä virusta, josta voisi todella tulla taudinaiheuttaja ihmisissä. Joten, 

pienennät kenttää. Vähennät kustannuksia ja päädyt pieneen määrään viruksia, jotka todella näyttävät 

tappajilta.” |31| (Korostus on lisätty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
_______________ 
 
|31| https://www.c-span.org/video/?c4966587/user-clip-peter-daszak-describes-colleagues-china-manipulating-viruses. 
 

https://www.c-span.org/video/?c4966587/user-clip-peter-daszak-describes-colleagues-china-manipulating-viruses
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NÄYTÖS III, KOHTAUS III 

Aika ja paikka: 

17.1.2017, Georgetownin yliopisto 

Tapahtuma: 

Pandemiavalmius Yhdysvaltojen seuraavalla presidenttikaudella 

Tarkoitus: 

Luodaan tarve rokotteille. DOV (Rokotteiden vuosikymmen) on pois raiteilta, tarvitaan lisäsysäys 

”rokotteiden vuosisata” -suunnitelman markkinoimiselle ja myymiselle globaalille yleisölle 

Näyttelijä: 

Tri Anthony Fauci 

Lausuma: 

”Jos on olemassa yksi viesti, jonka haluan jättää teille tänään omaan kokemukseeni perustuen, niin se on se, 

että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tulevalla hallinnolla tule olemaan haastetta tartuntatautien 

muodossa”, Fauci sanoi.   . .. Vaikka mikä olisi, historia on kertonut meille lopullisesti, että [taudin 

puhkeamisia] tulee tapahtumaan. Kyseessä on toistuva haaste. Se ei tule poistumaan. Asia, josta olemme 

poikkeuksellisen varmoja, on se, että tulemme näkemään tämän seuraavien muutaman vuoden aikana.” 

|32| (Korostus on lisätty). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

_______________ 

|32| Globaalit terveysasiantuntijat neuvovat edistämään suunnittelua väistämättömän pademian varalle | Goergetownin 
yliopiston Lääketieteellinen keskus | Georgetownin yliopisto https://www.newswise.com/articles/global-health-experts-advise-
advance-planning-for-inevitable-pandemic tai https://www.preventionweb.net/news/global-health-experts-advise-advance-
planning-inevitable-pandemic  
 

https://www.newswise.com/articles/global-health-experts-advise-advance-planning-for-inevitable-pandemic
https://www.newswise.com/articles/global-health-experts-advise-advance-planning-for-inevitable-pandemic
https://www.preventionweb.net/news/global-health-experts-advise-advance-planning-inevitable-pandemic
https://www.preventionweb.net/news/global-health-experts-advise-advance-planning-inevitable-pandemic
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NÄYTÖS IV, KOHTAUS I 

Aika ja paikka: 

18.10.2019, New York, NY 

Tapahtuma: 

Tapahtuma 201 (Event 201) 

Tarkoitus: 

Simuloidaan globaali pandemia käyttäen koronavirusta |33| 

Näyttelijät: 

Avoin filantropia (Facebookin Dustin Moskovitz), Bill ja Melinda Gates -säätiö, Maailman talousfoorumi (the 

World Economic Forum, WEF), Johns Hopkinsin yliopisto, ja muut. |34| 

Lausuma: 

”Skenaariota varten, mallinsimme kuvitteellisen koronaviruspandemian, mutta sanoimme selvästi, että se ei 

ollut ennustus. Sen sijaan, harjoituksen tarkoitus oli korostaa valmiutta ja vastetta haasteisiin, joita tulisi 

todennäköisesti syntymään todella vakavassa pandemiassa.” |35| (Korostus on lisätty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

|33| Tapahtuma 201, pandemiaharjoitus havainnollistamaan valmiuspyrkimyksiä;     
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/index.html  
|34| Id. 
|35| Statement about nCoV and our pandemic exercise (Lausunto nCoV:sta ja pandemiaharjoituksestamme); 
https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2020/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html 
https://www.centerforhealthsecurity.org/  
 

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/index.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2020/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html
https://www.centerforhealthsecurity.org/
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NÄYTÖS IV, KOHTAUS II – FINAALI 

Aika ja paikka: 

20.1.2020, New York, NY 

Tapahtuma: 

WHO:n globaali Ilmoitus 

Tarkoitus: 

Lietsotaan maailmanlaajuista pelkoa 

Näyttelijä: 

WHO 

Lausumat: 

”Kiinalaiset viranomaiset ovat alustavasti määritelleet uuden koronaviruksen, joka havaittiin Wuhanissa 

keuhkokuumeen vuoksi sairaalaan joutuneella henkilöllä. 

”Kiinalaiset tutkijat sekvensoivat viruksen käyttäen isolaattia yhdestä positiivisesta, potilaalta saadusta 

näytteestä. Uuden viruksen alustava tunnistaminen lyhyessä ajassa on huomionarvoinen saavutus, ja osoitus 

Kiinan lisääntyneestä kapasiteetista hoitaa uusia epidemia-aaltoja. 

”Kiinalaisten viranomaisten mukaan kyseinen virus voi aiheuttaa vakavan taudin joissakin potilaissa, mutta ei 

helposti tartu ihmisestä toiseen.” |36| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

|36| WHO:n lausunto keuhkokuumepotilaiden ryppäästä Wuhanissa, Kiinassa. https://www.who.int/china/news/detail/09-01-
2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china  
 

https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china
https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-in-wuhan-china
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Todellinen narratiivi: bioaseen valloilleen päästäminen  

pahaa aavistamattomaan ihmiskuntaan ... ihmisoikeutena 

 

GLOBAALI ROKOTTAMISSUUNNITELMA: ANSA ON VIRITETTY 

Helmikuussa 2013 kehiteltiin, allekirjoitettiin ja julkaistiin|38| lopullinen luonnos globaalista suunnitelmasta käyttää 

bioasetta|37| koko globaalia väestöä vastaan. Sen tarkoitus oli rikollinen, saatanallinen ja ahneuden – ”kaupallisten 

intressien” ajama.  Otsikoituna ”Globaali rokottamissuunnitelma 2011-2020” (Global Vaccine Action Plan, GVAP), 

sillä oli seuraavien henkilöhahmojen ja organisaatioiden kokoonpanon virallinen hyväksyntä ja allekirjoitukset: 

• Tri Seth Berkley, toimitusjohtaja, GAVI-allianssi; 

• Tri Margaret Chan, pääjohtaja, Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO); 

• Tri Christopher Elias, puheenjohtaja, Globaali kehitysohjelma (Global Development Program), Bill & Melinda 

Gates – säätiö (Bill & Melinda Gates Foundation) 

• Tri Anthony Fauci, johtaja, Yhdysvaltojen kansallinen allergioiden ja tartuntatautien instituutti (US National 

Institute of Allergies, and Infectious Diseases, NIAID); 

• Anthony Lake, toimitusjohtaja, YK:n lastenrahasto (United Nations Children’s Fund, UNICEF) ja 

• Joy Phumaphi, pääsihteeri, Afrikan johtajien malaria-allianssi (African Leaders Malaria Alliance) 

GLOBAALI STRATEGINEN VIITEKEHYS : KAIKKI TULLAAN IMMUNISOIDAAN 

Kärkihenkilöinään Chris Elias Bill & Melinda Gates -säätiöstä ja tri Anthony Fauci NIAID:sta, tämä itsensä nimittänyt 

ryhmä julisti keskeisen mainoslauseen: ”ulottaa immunisaatio kaikille”. |39| 

ROKOTTEIDEN VUOSIKYMMENET 

Vaaleilla valitsemattomat selittämättömät voimat olivat tehneet ahkerasti perustyötä Globaalin 

rokottamissuunnitelman (GVAP) eteen useiden vuosien ajan. Vuonna 2005 Maailman terveyskokous (WHA), WHO:n 

suojeluksessa, lanseerasi Globaalin immunisaatiovision ja strategian 2006-2015, ”ensimmäisen 10-vuotisen 

strategisen rungon immunisaation potentiaalin toteuttamiseksi. |40| Toukokuussa 2011, viisi vuotta ennen tämän 

strategisen vuosikymmenen loppua, Maailman terveyskokouksen (WHA) organisaatio pyrki saamaan aikaan 

keskusteluja uudesta suunnitelmasta vuosille 2011-2020: Rokotteiden vuosikymmenen (Decade of Vaccines, DOV). 

|41| WHA ja WHO ”toivottivat tervetulleeksi” nämä keskustelut ja niihin kuuluvat suunnitelmat. |42| 

______________ 

|37| Globaalin rokottamissuunnitelman luonnos (Draft Global Vaccine Action Plan), 65. Maailman Terveyskokous (65th World 
Health Assembly), 11.5.2012, Johdanto, kappale 3,  https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf. 
“Immunisaatio on, ja tulisi tunnustaa ydinkomponentiksi ihmisoikeudesta terveyteen ja se on myös yksilön, yhteisön ja 
hallituksen velvollisuus ...  Osana laajaa interventioiden pakettia tautien ehkäisemiseksi ja kontrolloimiseksi, rokotteet ja 
immunisaatio ovat pääasiallinen sijoitus maan – todellakin koko maailman – tulevaisuuteen”.  
|38| Globaali rokottamissuunnitelma (Global Vaccine Plan) 2011-2020. https://www.who.int/publications/i/item/global-
vaccine-action-plan-2011-2020 .  
|39| Globaali rokottamissuunnitelma (Global Vaccine Action Plan), p. 6. See https://www.who.int/publications/i/item/global-
vaccine-action-plan-2011-2020 .   
|40| Globaalin rokottamissuunnitelman luonnos (Draft Global Vaccine Action Plan), s. 1, kappale 2. 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf  
|41| Id. Sanonta tai otsikko “Rokotteiden vuosikymmen” (The Decade of Vaccines) esiintyy 21 kertaa 39-sivuisessa 
dokumentissa, Globaalin rokottamissuunnitelman luonnos (Draft Global Vaccine Action Plan).  
|42| Id. s. 1, kappale 1. 
 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
https://www.who.int/publications/i/item/global-vaccine-action-plan-2011-2020
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf
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Ironisesti, vuoden 2005 joulukuussa, presidentti George W. Bush allekirjoitti |44| Yleisen valmius- ja 

hätätilavalmiuslain (Public Readiness and Emergency Preparedness Act, ”the Act”). |43| Lakiin kuului kohdistettuja 

vastuuvelvollisuussuojia ”pandemia- ja epidemiatuotteille ja turvallisuuteen liittyville vastatoimille”. |45| Lyhyesti 

sanottuna, rokotevalmistajat olisivat ”immuuneja kanteille ja vastuuvelvollisuudelle liittovaltion ja osavaltioiden lain 

mukaisesti, mitä tulee kaikkiin korvausvaatimuksiin menetyksistä, jotka aiheutuisivat ... lain tarkoittamista 

vastatoimista”, mukaan lukien kuolema, fyysinen, psyykkinen tai emotionaalinen vamma, sairaus tai invaliditeetti, 

kuten myös omaisuuden menetys tai vahingoittuminen, mihin kuuluu myös liiketoiminnan keskeytyminen ja siihen 

liittyvät menetykset. |46| Selvästikin, kaikki riskit ja kustannukset, joita tulisi ”ihmisoikeutensa” lunastamisesta 

immunisaation muodossa, tai kun valtiovoimat ovat siihen pakottaneet, tulisi kärsimään yksinomaan itse henkilö, 

johon ”vastatoimi” oli injisoitu. Tällainen oli ”kansallisen lainsäädännön” luonne, kuten Rokotussuunnitelmien 

vuosikymmeneltä saattoi odottaakin. |47|  

IMMUNISAATIO, UUSI IHMISOIKEUS, MAAILMAN VAPAHTAJA, JA RIKOS 

Vuotta myöhemmin, 11.5.2012, ehdotettiin  ”Globaalin rokottamissuunnitelman luonnosta” (”Luonnos”). |48| 

Luonnokseen kuului lupaava, vastikkeeton omaa etua tavoitteleva mahtava luomus: immunisaatio uutena 

ihmisoikeutena. Maailman terveyskokous (WHA) ilmaisi asian yksinkertaisesti näin: 

“Immunisaatio on, ja tulisi tunnistaa ydinkomponentiksi ihmisoikeudesta terveyteen, ja se on myös yksilön, 

yhteisön ja valtion velvollisuus.” |49| (Korostus on lisätty). 

Siten WHO ja WHA loivat tuntemattoman ja tunnistamattoman auktoriteetin toimesta uuden ihmisoikeuden, jonka 

mukana on liitännäisenä vakava velvollisuus. Tätä uutta ihmisoikeutta varten tarvittaisiin varmaankin 

maailmanlaajuista byrokratiaa kaikkine ansoineen. Lisäksi, Luonnoksen kirjoittajat sisällyttivät dokumenttiin 

tyhjentävän listan tarvittavista ”sidosryhmistä” toteuttamaan tämä uusi globaali ihmisoikeus, tyhjentävien 

velvollisuuksiensa kera. |50| Luonnos jatkuu: 

_______________ 

|43| 42 USC 201 et seq.  
|44| Presidentin lausunto H.R. 2863:n allekirjoittamisesta (President’s Statement on Signing of H.R. 2863), “Puolustusministeriö, 
täydentävät hätätilamäärärahat koskien hurrikaaneja Meksikon lahdella, ja lakia pandeemisesta influenssasta, 2006 (The 
Department of Defense, Emergency Supplemental Appropriations to Address Hurricanes in the Gulf of Mexico, and Pandemic 
Influenza Act, 2006); See 42 USC 201 et seq.,  https://www.congress.gov/109/plaws/publ148/PLAW-109publ148.pdf  
|45| Id.  
|46| Id. Tämä vahvistettu laki esittää asianomaisessa kohdassa: ”OSIO 319F-3. KOHDISTETTUJA VASTUUVELVOLLISUUSSUOJIA 
PANDEMIA- JA EPIDEMIATUOTTEILLE JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVILLE VASTATOIMILLE. (a) VASTUUVELVOLLISUUSSUOJAT. – (1) 
YLEISESTI. – Mitä tulee muihin tähän osioon liittyviin säännöksiin, henkilö, jota laki koskee, tulee olemaan immuuni kanteille ja 
vastuuvelvollisuudelle liittovaltion ja osavaltioiden lain mukaan, mitä tulee kaikkiin korvausvaatimuksiin menetyksistä, jotka ovat 
johtuneet, aiheutuneet tai joiden ymmärretään aiheutuvan kyseessä olevan vastatoimen hallinnoimisesta tai käytöstä, jos 
alakohdan (b) julkilausuma on julkaistu tällaisiin vastatoimiin liittyen. (2) MENETYSTEN KORVAUSVAATIMUSTEN LAAJUUS. – (A) 
MENETYS. – Tämän osion tarkoituksia varten, termi ”menetys” tarkoittaa mitä tahansa menetysta, mukaan lukien – (i) kuolema; 
(ii) fyysinen, psyykkinen tai emotionaalinen vamma, sairaus, invaliditeetti tai terveydentila, johon kuuluu mitä tahansa tarvetta 
lääketieteelliseen seurantaan; ja (iv) omaisuuden menetys tai vahingoittuminen, mukaan lukien liiketoiminnan keskeytyminen ja 
siihen liittyvät menetykset. Kaikkia lausekkeita (i) – (iv) sovelletaan riippumatta lausekkeessa kuvatun menetyksen ajankohdasta, 
siitä kuinka se näyttäytyi tai havaittiin. (B) LAAJUUS. – Immuniteetti, jota kuvataan kappaleessa (1) soveltuu kaikkiin menetyksiin, 
joilla on kausaalinen suhde siihen, että henkilö antaa tai käyttää tämän lain alaista vastatointa, mukaan lukien kausaalinen suhde 
suunnitteluun, kehittelyyn, kliiniseen testaukseen tai tutkimukseen, tuotantoon, nimeämiseen, jakeluun, formulointiin, 
pakkaamiseen, markkinointiin, myynnin edistämiseen, myyntiin, hankintaan, lahjoitukseen, anniskeluun, reseptin kirjoitukseen, 
antamiseen, lisensoimiseen tai tällaisen vastatoimen käyttöön. (Korostus lisätty). 
|47| Katso yllä fn. 22 ja alla fn 48. (??? kääntäjän huomio) 
|48| Id. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf  
|49| Id. s.1. kappale 3. 
|50| Id. Annex 2, sivut 35-39. Sidosryhmiin, jotka mainitaan Luonnoksessa, kuuluvat: Yksilöt ja yhteisöt, hallitukset, 
terveysviranomaiset, yliopistot, valmistajat, globaalit virastot (kuten WHO, UNICEF, Maailmanpankki, alueelliset kehityspankit ja 
GAVI-allianssi), kehityskumppanit, kansalaisyhteiskunta, media ja yksityissektori. 
 

 

https://www.congress.gov/109/plaws/publ148/PLAW-109publ148.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_22-en.pdf
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”Osana laajaa interventioiden pakettia tautien ehkäisemiseksi ja kontrolloimiseksi, rokotteet ja immunisaatio 

ovat pääasiallinen sijoitus maan – todellakin koko maailman – tulevaisuuteen”. |51| (Korostus on lisätty) 

ROKOTTEIDEN VUOSISATA 

Luodessaan perustan tälle sijoitukselle maailman uuteen tulevaisuuteen, Luonnoksessa tunnistetaan myös tapa, jolla 

kirjoittajien ensisijaisesti kaupallinen direktiivi saataisiin aikaiseksi – tässä pahaenteisessä toteamuksessa: 

”Viime vuosisata oli monin tavoin hoitojen vuosisata. . .. Tämä vuosisata lupaa olla rokotteiden vuosisata. 

Voimallinen askel tähän suuntaan on varmistaa, että Rokotteiden vuosikymmen -visio todeutuu”. |52| 

(Korostus on lisätty). 

Siksi WHA, WHO:n toimiessa kätilönä, synnytti pyhitetyn olennon, jonka edessä kaikkien polvet tulisivat taipumaan ja 

kaikkien kielet tunnustamaan uskollisuutta ja lojaalisuutta, ts. se synnytti pyhät ja kaikkivoipaiset rokotteet ja 

immunisaatiot, ”välttämättömät sijoitukset”, jotka pelastaisivat maailman seuraavina satana vuotena. 

Kuitenkin, WHO ja WHA eivät olleet ainoat organisaatiot, jotka asettivat ”rokotteet” ihmiskunnan tulevaisuuden 

pelastajan asemaan. Tarvittaisiin näet kokonainen organisaatioiden armeija toteuttamaan nämä maailmanlaajuiset 

suunnitelmat. Näiden pyhien sisarorganisaatioiden taktisen yksikön (phalanx) lyhyeen listaan kuuluvat seuraavat 

organisaatiot: 

• Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuosituhannen julistus (the United Nations Millennium Declaration); 

• YK:n maailman huippukokous lasten asioissa (the United Nations World Summit for Children); 

• YK:n yleiskokouksen erityissessio lapsiin liittyen (the United Nations General Assembly Special Session on 

Children); 

• YK:n pääsihteerin maailmanlaajuinen strategia naisten ja lasten terveyteen liittyen (the United Nations 

Secretary-General’s Global Strategy for Women’s and Children’s Health); 

• GAVI-allianssi (GAVI Alliance); 

• Globaali polion hävittämisaloite (the Global Polio Eradication Initiative); 

• Tuhkarokkoaloite (the Measles Initiative); 

• UNICEF:n rokotteiden hankintapalvelut (UNICEF’s vaccine procurement services); ja 

• PAHO:n valmiusrahasto rokotteiden hankintaan (PAHO’s Revolving Fund for Vaccine Procurement). 

UUDET LAIT: YKSILÖN OIKEUDEN JA YKSILÖN VELVOLLISUUDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Elias, Fauci, WHO, WHA ja muut tunnistivat myös tarpeen käyttää kansallista lainsäädäntöä tukemaan ”rokote 

ihmisoikeutena ja velvollisuutena” -määräystään. Epäilemättä tämä ihmisoikeus tarvitsi valtiovallan lakien 

täytäntöönpanoa varmistamaan, että kaikki saisivat ”oikeuden” halusivatpa he sitä tai eivät. Loppujen lopuksi tämä 

ihmisoikeushan oli myös ”velvollisuus”. Lisäksi, heitä varten, jotka tarvitsevat hieman lisäsuostuttelua, rekrytoitaisiin 

”teknisiä asiantuntijoita” ja ”immunisaation mestareita” varmistamaan, että immunisaatiomandaatteja 

noudatettaisiin: 

”Kansallista lainsäädäntöä, politiikkaa ja resurssien kohdentasmispäätöksiä ohjaamaan tulisi luoda uskottava 

ajankohtainen todistusaineisto liittyen suoran ja epäsuoran immunisaation vaikutuksiin... Yhteistyö näiden 

toimijoiden, toisaalta teknisten asiantuntijoiden, jotka tuottavat todistusaineistoa, ja toisaalta, 

immunisaation mestareiden, jotka rakentavat kontekstispesifisiä viestejä, kesken ... tulee yksiselitteisesti 

pukemaan sanoiksi, kuinka arvokasta immunisaatio on”|.||53| (Korostus on lisätty). 

 

_______________ 

|51| Id. 
|52| Id. s. 2, s. 6 
|53| Id. sivut 8-9, kappale 33. 
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Ulottaen vieläkin pidemmälle, Luonnoksen laatijat vakuuttivat, että ”kaikissa jäsenmaissa peruskoulun 

opetussuunnitelmaan tulisi kuulua opetusta rokotteista ja immunisaatiosta.|54| 

Lyhyesti sanottuna, julistaessaan rokotuksen välttämättömäksi ”ihmisoikeudeksi”, he käyttivät vuosikymmenen 

kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön ”universaalin rokotuksen”. Loppujen lopuksi heidän ponnistelunsa globaalin 

uuden tuotteen omaksumisen hyväksi kuitenkin epäonnistuivat. Kukaan ei halunnut, mitä he olivat myymässä. 

NOLLAUS (RESET) 

Harmittelemalla epäonnistumistaan Kongressin ja Maailman terveysjärjestön (WHO) edessä, he valittivat, että suuri 

yleisö ei ollut innostunut hyväksymään heidän ”universaaleja” rokotteitaan ja oli vieläkin vastahakoisempi ottamaan 

vastaan heidän suunnitelmaansa globaalista kontrollista, joka oli puettu ”ihmisoikeuksien” lampaan vaatteisiin. 

Mahdollisesti tietoisina päivänselvästä ja huomiota herättäneestä influenssa-”rokotteiden” epäonnistumisesta 

taltuttaa vuosittaiset influenssakaudet, yleisö ei pudonnut heidän Rokotteen vuosikymmen -pakkomielteensä 

ansaan. 

Vuonna 2015 tri Peter Daszak, EcoHealth -allianssin puheenjohtaja (eläinlääkäri ja NIAID:n pandemiasuunnittelija), 

jolla oli laboratorioita Pohjois-Carolinan Chapel Hillin ylioistossa, valitti: 

 ”...ennen kuin tartuntatautikriisi on hyvin todellinen, tämänhetkinen ja hätätilan kynnyksellä, siitä ei 

useinkaan liiemmälti välitetä. Ylläpitääksemme perustaa rahoitukselle kriisin yli, hän sanoi, meidän tulee 

lisätä yleisön ymmärrystä lääketieteellisten vastatoimien (medical countermeasures, MCM) 

tarpeellisuudesta, kuten yleisestä influenssarokotteesta tai yleisestä koronavirusrokotteesta. Media on 

avainasemassa, ja taloudellinen kannattavuus seuraa tätä hypetystä. Meidän tulee käyttää tätä hypetystä 

hyväksemme päästäksemme todellisiin kysymyksiin. Sijoittajat kyllä vastaavat, jos he näkevät tuotot 

prosessin lopussa”, Daszak esitti. |55| (Korostus on lisätty). 

FAUCILAISTA KAUPAN HIERONTAA 

Vähemmän kuin kaksi vuotta myöhemmin, 12.1.2017, kuin vihjeestä, Georgetownin yliopistossa pidettiin globaalien 

terveysasiantuntijoiden kokous, ”Pandemiavalmius seuraavalla Yhdysvaltojen presidenttikaudella”, johon kuului 

osallistujia ”yliopistoista ja hallituksesta ja muita asian kannattajia”. Siellä Fauci ja muut globaalit terveysvaikuttajat, 

vain päiviä ennen presidentti Trumpin virkaanastujaisia, varoittivat virkaan astuvaa Trumpin hallintoa ja kehottivat 

heitä valmistautumaan globaaliin pandemiaan. Fauci nimenomaan profetoi varmuudella, että ”yllättävä taudin 

puhkeaminen” tapahtuisi Trumpin hallintokaudella. |56| 

”Jos on olemassa yksi viesti, jonka haluan jättää teille tänään omaan kokemukseeni perustuen, niin se on se, 

että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tulevalla hallinnolla tule olemaan haastetta tartuntatautien 

muodossa”, Fauci sanoi. |57| (Korostus on lisätty). 

On pakko kysyä itseltään, mistä Fauci hankki varmuutensa tulossa olevasta tartuntataudin puhkeamisesta? 

Todellakin, aina virkaannimityksestään NIAID:n johtoon vuonna 1984 alkaen, hänen ei koskaan ollut tarvinnut 

kohdata sellaista eikä sen laajuista tartuntatautikatastrofia kuin mistä hän niin voimallisesti varoitteli.  

 

 

_______________ 

|54| Id. s. 11, kappale 38. 
|55| Kehitetään lääketieteellisiä vastatoimia koronaviruksille (Developing MCMs for Coronaviruses), katso 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/  
|56| Dr. Fauci Warned In 2017 Of ‘Surprise Outbreak’ During Trump Administration (Tri Fauci varoitti vuonna 2017 “yllättävästä 
taudin puhkeamisesta” Trumpin hallintokauden aikana) | HuffPost Latest News  
|57| Global Health Experts Advise Advance Planning for Inevitable Pandemic (Globaalit terveysasiantuntijat neuvovat 
valmistautumaan väistämätöntä pandemiaa varten) | Georgetownin yliopiston lääketieteen keskus | Georgetownin yliopisto. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/
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”Vaikka mikä olisi, historia on kertonut meille lopullisesti, että [taudin puhkeamisia] tulee tapahtumaan”, 

hän sanoi. ”Kyseessä on toistuva haaste. Se ei tule poistumaan. Asia, josta olemme poikkeuksellisen varmoja, 

on se, että tulemme näkemään tämän seuraavien muutaman vuoden aikana.” |58| (Korostus on lisätty). 

Mitä Fauci tiesi tartuntataudin ”ylättävästä puhkeamisesta seuraavien muutaman vuoden aikana?” Vaaditaan 

taipumusta herkkäuskoisuuteen WHO:n julistaessa 20.1.2020, melkein päivälleen kolme vuotta Faucin ennustuksen 

jälkeen, ”mysteerisen koronaviruksen aiheuttaneen keuhkokuumeen Wuhanissa Kiinassa”. |59| 

Itse asiassa Fauci ja hänen ydinjoukkonsa olivat menettäneet tilaisuuden hyödyntää vuoden 2018 kuolettavaa 

influenssakautta. Sen seurauksena Fauci, Elias ja Daszak julistivat rakentavansa skenaarion, jossa KAIKKI maat 

pakotettaisiin reagoimaan ”tappavaan hengitystiepatogeeniin”. Nämä rikolliset salaliittolaiset laittoivat ihmiskunnan 

törmäyskurssille lavastetun ”pandemian” kanssa luodakseen rokoteriippuvuusohjelman, jonka he olivat 

suunnitelleet vuonna 2005 Rokotteiden vuosikymmen -ohjelmassaan, ja laajemmassa ”Rokotteiden vuosisata” -

ohjelmassaan, joka lanseerattiin vuonna 2015. He julkaisivat suunnitelmansa syyskuussa 2019, ainoastaan kolme 

kuukautta ennen taudin yllättävää puhkeamista:  

”Tappavasta hengitystiepatogeenista (joka on joko luonnollisesti ilmaantunut, tai vahingossa tai tahallaan irti 

päästetty) johtuva nopeasti leviävä pandemia luo lisää valmiusvaatimuksia. Rahan lahjoittajien ja 

monitahoisten instituutioiden täytyy varmistaa riittävät investoinnit innovatiivisten rokotteiden ja 

terapioiden kehittämiseen, tuotantokapasiteetin, laajakirjoisten viruslääkkeiden ja sopivivien ei-

lääkkeellisten hoitojen lisäämiseen. Kaikkien maiden täytyy kehittää järjestelmä, jonka kautta voi 

välittömästi jakaa minkä tahansa uuden patogeenin sekvenssejä kansanterveydellisiin tarkoituksiin ja tapoja 

jakaa rajallisia lääketieteellisiä vastatoimia maiden välillä. |60| 

”Edistymistä mittaava(t) mittari(t) syyskuuhun 2020 mennessä. 

”Lahjoittajat ja maat sitoutuvat ja tunnistavat aikataulut seuraaville asioille: rahoitukselle ja universaalin 

influenssarokotteen kehitykselle, laajakirjoisille viruslääkkeille ja kohdistetuille hoidoille. WHO ja jäsenvaltiot 

kehittävät vaihtoehtoja standarditoimenpiteille ja aikataulut sekvenssidatan, näytteiden ja muita 

patogeenejä kuin influenssaa vastaan suunnatujen lääketieteellisten vastatoimien jakamiselle”. |61| 

PANDEMIASIMULAATIO 

Kuukautta myöhemmin, 18.10.2019, he ilmoittivat käyttävänsä SARS-koronavirusta ”työpöytä”-simulaationa 

Avoimen filantropian ( Facebookin Dustin Moskovitzin) rahoittaman Tapahtuma 201 (Event 201) -harjoituksen 

aikana, jota isännöi Bill & Melinda Gates -säätiö, Maailman talousfoorumi (WEF) ja Johns Hopkinsin yliopisto. |62| 

PANDEMIALUOMUS: TAUTI ILMAN DIAGNOOSIA 

COVID-19, ensimmäinen ”tauti”, jonka olemassaoloa mittaamaan ei ollut olemassa MITÄÄN diagnostista testiä, oli 

sarja oireita kerättynä muodostamaan influenssan kaltainen tauti, jonka avulla luotiin illuusio pandemiasta. Nyt 

epäluotettavaksi todettua RT-PCR-testiä (joka on vahvistettu niin moneen sykliin, että se pystyisi simuloimaan minkä 

tahansa nukleiinihapposekvenssin) käytettiin luomaan illuusio infektiosta ja levittämään pelkoa kaikkialle maailmaan. 

_______________ 

|58 | Tri Fauci varoitti vuonna 2017 “yllättävästä taudin puhkeamisesta” Trumpin hallintokauden aikana | HuffPost Latest News 
|59| “WHO julistaa koronaviruspandemian; usuttaa agressiiviseen toimintaan (WHO declares coronavirus a pandemic, urges 
aggressive action)”, AP News, 11.3.2020.   
|60| Maailma uhattuna: Vuosittainen raportti globaalista valmiudesta terveyteen liittyvissä hätätiloissa – Globaali 
valmiusvalvontakomitea (A World at Risk: Annual report on global preparedness for health emergencies - Global Preparedness 
Monitoring Board) [EN/AR/RU/ZH] - World | ReliefWeb Toimeenpano-yhteenveto: Toimenpideohjeet johtajille. 
|61| Maailma uhattuna, Globaali valmiusvalvontakomitea (A World at Risk, Global Preparedness Monitoring Board), 
https://reliefweb.int//sites/reliefweb.int/files/resources/GPMB_annualreport_2019.pdf, Toimeenpanoyhteenveto s. VI, 
Vaaditut toimenpiteet, s. 20.  
|62| Tapahtuma 201, pandemiaharjoitus kuvaamaan valmiusponnisteluja (Event 201, a pandemic exercise to illustrate 
preparedness efforts); https://centerforhealthsecurity.org.   
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPMB_annualreport_2019.pdf
https://centerforhealthsecurity.org/
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Ja kaikki tämä sen vuoksi, että saataisiin ihmiset pakotettua hyväksymään uusi mRNA-”rokote”, joka FDA:n oman 

luokituksen mukaan on geeniterapia |63| -- ei se luvattu ”ihmisoikeudeksi luokiteltu” kansanterveydellinen 

immunisaatio. 

Nyt yli vuotta myöhemmin, on tullut selvääkin selvemmäksi, että ”rokotus”-terminologiaa käytettiin kahdesta syystä: 

(1) brändäys tarkoituksiin (mukaan lukien yritys turvata immuniteettisuojat rokotevalmistajille); ja (2) pakottamaan 

ihmisjoukot hyväksymään kokeellinen, vaarallinen geeniterapia-teknologia. 

Sen sijaan, että luvatut immunisaatiot, jotka tarkoittaisivat maailman tulevaisuuden pelastamista, tällä Rokotteiden 

vuosisadalla rokotetut sairastuvat. Rokotetut kuolevat ”COVID-19-tautiin”. Ei ole olemassa MITÄÄN todistusaineistoa 

siitä, että rokotteet estäisivät tartuntoja, kuten viimeaikaisen ”Omicron-variantin” leviäminen on tehnyt hyvin 

selväksi. 

Tässä ei koskaan ollut kyse kansanterveydestä! 

NÄIDEN RIKOLLISTEN HYVIN ORGANISOITU HUIJAUS JA HEIDÄN TÖRKEÄT RIKOKSENSA 

Tässä kuvatussa oikeudellisessa polussa ja tallennetussa dokumentaarisessa historiassa ei koskaan ollut kyse 

kansanterveydestä. Sen sijaan se oli, ja on aina ollut, organisoitu rikollinen huijaus, jolla on saatu ihmiset pakotettua 

käyttämään uutta teknologiaa, jota ei KOSKAAN ole osoitettu turvalliseksi eikä tehokkaaksi, ei FDA:n, ei Liittovaltion 

Kauppakomission petollisten lääketieteellisten käytäntöjen standardien, tai minkään muunkaan kriteeristön 

mukaisesti. 

On jo korkea aika saattaa nämä rikolliset vastuuseen seuraavista rikoksistaan: 

• Kotimainen ja kansainvälinen terrorismi; |64| 

• Petolliset lääketieteelliset käytännöt; |65| 

• Edesvastuuton vaarantaminen ja murha; |66| 

• Huijaus ja salainen yhteistyö kilpailun rajoittamiseksi; |67| ja 

_______________ 

|63| https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm. (??? kääntäjän huomio) 
|64| 18 USC 2339. Terroristien suojelu ja piilottaminen. “(a) Kuka tahansa, joka suojelee tai piilottaa ketään, jonka tietää tai on 
hyvät perusteet uskoa tehneen tai olla aikeissa tehdä rikos pykälän 32 mukaisesti (liittyen lentokoneen tai lentokoneen 
laitteiston tuhoon), pykälän 175 mukaisesti (liittyen biologisiin aseisiin), pykälän 229 mukaisesti (liittyen kemiallisiin aseisiin), 
pykälän 831 mukaisesti (liittyen ydinase- tai ydinvoima-materiaaleihin), pykälän 844(f) kappaleen (2) tai (3) mukaisesti (liittyen 
hallituksen omaisuuden tuhopolttoon ja pommitukseen uhaten tai aiheuttaen vammautumista tai kuolemaa), pykälän 1366(a) 
mukaisesti (liittyen energialaitoksen tuhoon), pykälän 2280 mukaisesti (liittyen väkivallantekoon merenkulkunavigaatiota 
vastaan), pykälän 2332a mukaisesti (liittyen joukkotuhoaseisiin) tai tämän otsikon pykälän 2332b mukaisesti (liittyen 
terroritekoihin, jotka ylittävät kansalliset rajat), vuoden 1954 Atomivoimalain pykälän 236(a) mukaisesti (liittyen ydinvoimala- tai 
ydinaselaitoksen tai polttoaineen sabotaasiin) (42 U.S.C. 2284(a)), tai otsikon 49 pykälän 46502 mukaisesti (liittyen 
lentokonekaappaukseen), häntä sakotetaan tämän otsikon alla tai vangitaan ei enemmäksi kuin 10 vuodeksi tai molemmat. (b) 
Tämän pykälän rikkomisesta nostetaan syyte millä tahansa Liitovaltion oikeuslaitoksen alueella, missä perustana oleva rikos 
tehtiin, tai millä tahansa muulla Liittovaltion oikeuslaitoksen alueella, jonka laki määrää.  
|65| 15 USC 45(c).  
|66| 18 USC 51.  
|67| 15 USC §1. Rahastot, jne., jotka laittomasti estävät kaupankäyntiä; rangaistus  
Jokainen sopimus, yhteenliittymä rahaston tai muun muodossa, tai salaliitto, joka estää useiden osavaltioiden tai ulkomaisten 
valtioiden välistä kauppaa tai kanssakäymistä, esitetään laittomaksi. Jokainen henkilö, joka tekee mitään sopimuksia tai sitoutuu 
mihinkään yhteenliittymään tai salaliittoon, jotka täten todetaan laittomiksi, katsotaan syyllistyneen vakavaan rikokseen, ja 
tuomitaan rangaistuksena sakkoon, joka ei voi ylittää 100 000 000 dollaria, jos kyseessä on korporaatio, tai, jos muu henkilö, 
1 000 000 dollaria, tai vankilaan, ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin 10 vuodeksi, tai molemmat mainitut rangaistukset, 
tuomioistuimen harkinnan mukaan.  
15 USC §8. Rahastot, jotka laittomasti estävät maahantuontikauppaa; rangaistus 
Jokainen yhteenliittymä, salaliitto, rahasto, yhteisymmärrys, tai sopimus julistetaan yleisen käytännön vastaiseksi, laittomaksi ja 
mitätöidyksi, kun sen on tehnyt tai se on tehty kahden tai useamman henkilön tai korporaation kesken, joista mikään osapuoli ei 
asiamiehenä eikä päämiehenä ole osallisena tuomassa maahan mitään tuotetta mistään muusta maasta Yhdysvaltoihin, ja kun 
  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm
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• Biologisten aseiden rakentaminen ja käyttöönotto. |68| 

Olen ollut se yksinäinen ääni vaatimassa näitä rikollisia vastuuseen tämän kieroilun alusta saakka. Johdan nyt 
ponnisteluja käydä oikeutta kaikista yllä mainituista asioista, kuten myös juonittelevien kaupallisten intressien vero- 
ja sijoituspetoksesta. Edeltävässä asiassa kaikki valmistajat ovat väärinkäyttäneet käynnissä olevien tutkimusten ja 
kokeiden verovähennysoikeutta (In Process Research and Experimentation Tax Credit) antaen hämäävästi ymmärtää, 
että tällainen sponsoroitu tutkimus täyttäisi kriteerit verovähennyksille. Jälkimmäisessä asiassa kaikki valmistajat 
ovat rikkoneet Bayh-Dole -lakia eli ovat siten antaneet väärän kuvan omistusoikeuksista osakkeenomistajilleen 
vastoin markkinoiden manipulaatiota vastaan säädettyjä lakeja (SEC). 
 
Aika toimia on nyt. Valtiollisina ja globaaleina kansalaisina meidän täytyy nousta suojelemaan ja puolustamaan 
ihmiskuntaa maailmanhistorian suurinta rikollishanketta vastaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
tällaisen yhteenliittymän, salaliiton, rahaston, yhteisymmärryksen, tai sopimuksen tarkoituksena on olla estämässä laillista  
kaupankäyntiä, tai vapaata kilpailua laillisessa kaupankäynnissä tai kanssakäymisessä, tai kasvattaa minkään Yhdysvaltoihin  
maahan tuodun tai tuotavaksi aiotun tuotteen tai tuotteiden markkinahintaa missään osassa Yhdysvaltoja, tai minkään 
valmisteen markkinahintaa, johon tällaisia maahan tuotuja tuotteita käytetään tai on tarkoitus käyttää. Jokainen henkilö, joka on 
osallisena tavaroiden tai minkään tuotteen maahantuontiin mistään toisesta maasta rikkoen tätä pykälää, tai joka toimii yhdessä 
tai on salaliitossa toisen kanssa rikkoakseen tätä pykälää, syyllistyy rikkomukseen, ja tuomio tästä missä tahansa Yhdysvaltojen 
tuomioistuimessa tällaiselle henkilölle on sakko, joka ei alita 100 dollaria eikä ylitä 5 000 dollaria, ja tullaan edelleen 
tuomitsemaan vankilaan, tuomioistuimen harkinnan mukaisesti, ei vähemmäksi ajaksi kuin kolme kuukautta, eikä enemmäksi 
ajaksi kuin kaksitoista kuukautta.  
|68| 18 USC §175. Kiellot koskien biologisia aseita.     

(a) Yleisesti. -Kuka tahansa, joka tietoisesti kehittää, valmistaa, varastoi, siirtää, hankkii, säilyttää, tai pitää hallussaan 
mitään biologisia aseita, myrkkyjä, tai toimitusjärjestelmiä käytettäväksi aseena, tai tiedostaen avustaa vierasta maata tai 
mitään organisaatiota tekemään näin, tai koettaa, uhkaa, tai juonittelee tehdäkseen näin, häntä rangaistaan sakolla tämän 
otsikon mukaisesti tai vangitaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen tai mihin tahansa määrään vuosia, tai molemmat. 
Liittovaltion tuomiovalta ulottuu alueellisten rajojen yli koskien tämän pykälän mukaan tuomittuja rikoksia, jotka on tehnyt 
Yhdysvaltojen kansalainen tai jotka on tehty Yhdysvaltojen kansalaista vastaan.  

(b) Lisärikos. -Kuka tahansa, joka tietoisesti pitää hallussaan mitään biologista ainetta, myrkkyä, tai 
toimitusjärjestelmää, jotka ovat sellaisia tai sellaisina määrinä, että ne vallitsevissa olosuhteissa eivät ole kohtuullisesti 
oikeutettuja minkään ennaltaehkäisevän, suojelevan, vilpittömän tutkimuksen, tai muun rauhanomaisen tarkoituksen 
mukaisesti, häntä tullaan sakottamaan tämän otsikon mukaisesti, vangitsemaan ei enemmäksi kuin 10 vuodeksi, tai molemmat. 
Tässä alakohdassa termeihin “biologinen aine” ja “myrkky” ei sisälly mitään biologista ainetta tai myrkkyä, joka on luonnollisessa 
ympäristössään, jos biologista ainetta tai myrkkyä ei ole kultivoitu, kerätty, tai muutoin uutettu luonnollisesta lähteestään.  

(c) Määritelmä. -Tämän kohdan tarkoitusta varten termiin ”käyttöön aseena” kuuluu minkä tahansa biologisen aineen, 
myrkyn tai toimitusjärjestelmän kehittely, valmistaminen, siirto, hankkiminen, säilytys, tai hallussapito muihin kuin 
ennaltaehkäiseviin, suojeleviin, vilpittömään tutkimukseen tai muihin rauhanomaisiin tarkoituksiin. (Kursiivit on lisätty). 
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LIITE 1 
 
Patenttien arkistointiasiakirjat, jotka liittyvät SARS-CoV:iin, SARS-CoV-2:een, Piikkiproteiiniin ja ACE-2-
reseptoriin sitoutumiseen 
 
 

M-CAM International 

 

Seuraava data on saatettu julkisesti saataville yhteishyödyllisenä resurssina 
M-CAM International LLC:n toimesta ja perustuu sarjaan patenttikirjallisuuden 
katsauksia, jotka on saatu seuraavista lähteistä: 
 
A novel bat coronavirus reveals natural insertions at the S1/S2 2 cleavage site of the Spike protein and a 
possible recombinant 3 origin of HCoV-19 4 Hong Zhou1,8, Xing Chen2,8, Tao Hu1,8 , Juan Li1,8, Hao 
Song3 , Yanran Liu1 , Peihan Wang1 5 , Di Liu4 , Jing Yang5 , Edward C. Holmes6 , Alice C. Hughes2,*, Yuhai 
Bi5,*, Weifeng Shi1,7,*  
 
The Proximal Origin of SARS-CoV-2 Kristian G. Andersen1,2*, Andrew Rambaut3, W. Ian Lipkin4, Edward C. 
Holmes5 & Robert F. Garry6,7 
 
 And sequences leading to the reporting of genomic epidemiology at https://nextstrain.org/ncov  
 
 

Patenttitaulukot, joihin viitataan otsikossa, löytyvät alkuperäisestä englanninkielisestä 
artikkelista sivuilta 26-33. https://prosecutenow.io/ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nextstrain.org/ncov
https://prosecutenow.io/
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LIITE 2 
 

Koronaviruksen patenttien arkistointitaulukot  
ja koronavirukseen liittyvät julkaistut tieteelliset artikkelit 

 
 

TAULUKKO 1 

Kaikki patenttien arkistoinnit, joissa on viittaus SARS-koronavirukseen vuodesta 1998 alkaen (yli 5,000). 
 
 
 
 

kuva 
Katso alkuperäinen englanninkielinen dokumentti s. 34  

 
 
 
 
 

TAULUKKO 2 

Kaikki tieteelliset artikkelit, joissa oli sana ”koronavirus” joko otsikossa tai tiivistelmässä. 
 
 
 
 

kuva 
Katso alkuperäinen englanninkielinen dokumentti s. 35  

 
 
 
 

”Niiden tieteellisten artikkeleiden määrä, joissa mainittiin sana ”koronavirus” joko otsikossa tai 
tiivistelmässä, hyppäsi dramaattisesti SARS-virusinfektiotaudin puhkeamisen jälkeen vuonna 2002 Web of 
Science Core Collection – kokoelman tieteellisen sisällön analyysin mukaan, joka tehtiin STAT:ia varten. 
Tähän tietokantaan kuuluu enemmän kuin 21 000 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua ympäri maailman. 
 
”Mutta, kun huolet hälvenivät, kun taudin puhkeaminen hillittiin, ja monivuotiset apurahat ehtyivät, 
julkaisujen tahti hidastui. Vuonna 2011 julkaistiin vain 594 artikkelia verrattuna huippuun, 1 007 artikkeliin 
vuonna 2004.” 
 
_______________ 
 
STAT, Vaihteleva rahoitus ja hiipuva kiinnostus vahingoittaa koronavirustutkimusta, jättäen kriittisiä tietoaukkoja (Fluctuating 
funding and flagging interest hurt coronavirus research, leaving crucial knowledge gaps), Helen Branswell, Megan Thielking, 
10.2.2020; https://www.statnews.com/2020/02/10/fluctuating-fundingand-flagging-interest-hurt-coronavirus-research/  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.statnews.com/2020/02/10/fluctuating-fundingand-flagging-interest-hurt-coronavirus-research/

